Z á p i s č. 1/2013
z 1. zasedání grémia děkana FD konaného dne 12.3. 2013 v Konviktu
v zasedací místnosti č. 314
Přítomni:
prof. Svítek, prof. Zelinka, prof. Vlček, doc. Bína, doc. Bouchner, doc. Šachl, doc. Hrubeš,
Dr. Mičunek, doc. Čarský, doc. Brandejský, Dr. Holíková, Dr. Mocková, doc. Hanus,
Bc. Šatra, Ing. Kočárková, Dr. Schmidt, RNDr. Galamboš, Ing. Řezníčková
Omluveni: Ing. Feit, prof. Jíra, doc. Jirovský, Ing. Kaliková, prof. Přibyl, Dr. Smíšek
Program:
1)

Úvod – kontrola zápisu

2)

Příprava rozpočtu FD na rok 2013 - Dr. Schmidt

3)

Zprávy jednotlivých proděkanů

4)

Různé

1) Úvod – kontrola zápisu - prof. Svítek
Kontrola zápisu - bez připomínek
V úvodu zasedání prof. Svítek přivítal Doc. Ing. Ladislava Bínu, CSc. nově jmenovaného
vedoucího Ústavu logistiky a managementu dopravy a popřál mu v jeho funkci mnoho
úspěchů.
2) Příprava rozpočtu FD na rok 2013
Tajemník přednesl prezentaci Čerpání rozpisu rozpočtu 2012 – FD, Bilanci roku 2012
výhled rok 2013 a Návrh rozpočtu FD pro rok 2013 – předběžné přerozdělení mzdových
prostředků. (viz příloha zápisu)
Děkan poděkoval vedoucím ústavů za hospodaření ve finančně náročném roce 2012.
Dr. Schmidt informoval o rozdělení prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj v roce
2013. Odhad příspěvku pro ČVUT cca 580 mil. Kč.
Příspěvek pro ČVUT FD cca 2,285% - 13 mil. Kč.
Děkan v této souvislosti znovu apeloval na nutnost zlepšit publikační činnost doktorandů a
opětovně upozornil na problematiku zařazování příspěvků do RIV.
Tajemník prezentoval předběžné rozdělení mzdových prostředků pro rok 2013.(viz. příloha
zápisu)
Dr. Schmidt informoval grémium, že elektronizace dokumentů v rámci ČVUT je zatím
odložena. Předpokládaný termín zahájení pilotního projektu nasazování elektronického
oběhu dokumentů – září 2013.

Dr. Schmidt informoval grémium o úspěšném průběhu kontroly plateb pojistného na veřejné
zdravotní pojištění a kontroly pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností
v důchodovém pojištění na ČVUT FD.

3) Zprávy jednotlivých proděkanů

Doc. Čarský – proděkan pro pedagogickou činnost
Doc. Čarský informoval grémium, že byl vyhlášen nový časový plán pro Akademický rok
2013/2014. Tento časový plán umožnuje konání SZZ navazujícího magisterského studia
v termínu červen/červenec a SZZ bakalářského studia v září.
doc. Brandejský – zástupce prof. Jíry – proděkana pro vědu a výzkum
Doc. Brandejský upozornil na možnost vkládání oprav do RIV- do konce března
Doc. Brandejský informoval o rozdělení finančních prostředků v rámci Studentské grantové
soutěže SGS.
Doc. Brandejský upozornil, že na základě změny v zákoně 501/2012, část I, 4l. II, odst. 5
může být po 31. 3. 2013 podpora výzkumu, exp. vývoje a inovací ze stát. rozpočtu
poskytována pouze na účet vedený u České národní banky. Jedná se o všechny smlouvy o
poskytnutí dotace k projektům, návrhy projektů, kde ČVUT vystupuje v pozici příjemce.
Prof. Vlček – proděkan pro zahraniční styky
Prof. Vlček informoval o nové prezentaci ČVUT FD. Tato prezentace bude po zapracování
posledních úprav rozeslána všem vedoucím ústavů k případnému využití.
Prof. Zelinka – proděkan pro strategii a vnější vztahy
Prof. Zelinka informoval o souboru aktivit připravovaných v rámci 20 výročí založení
Fakulty dopravní.
V rámci tohoto výročí prof. Zelinka pozval členy grémia na odbornou konferenci, kterou
pod názvem „Nový Gotthardský tunel – nejdelší železniční tunel světa a jeho inovativní
přínos do evropské železniční infrastruktury“ připravuje Fakulta dopravní ve spolupráci se
Švýcarskou ambasádou. Konference, na kterou naváže otevření tematické výstavy, se
uskuteční dne 21.3.2013 v odpoledních hodinách. Místem konání budou prostory Národní
technické knihovny v Praze. (viz. příloha)
Prof. Zelinka referoval o průběhu příprav 11. ročníku Evropského dopravního kongresu,
který se pod názvem ETC 2013 Prague uskuteční ve dnech 19. - 20. 9. 2013 v prostorách
Národní technické knihovny v Praze. Nad touto významnou akcí již převzali záštitu Rektor
ČVUT a předseda vlády ČR.
Prof. Svítek se obrátil dopisem na vedoucí ústavu se žádostí o zaslání příspěvku do
výročního sborníku, který fakulta připravuje u příležitosti oslav 20. výročí založení Fakulty
dopravní. (viz. příloha)

Další připravovanou akcí je 10. reprezentační ples FD, který se uskuteční dne 10. dubna
2013 od 19:45 hodin v Masarykově koleji.
Prof. Vlček připravuje publikaci k 20 letům výročí FD.
Prof. Zelinka na závěr poděkoval za pomoc při přípravách oslav 20 výročí založení FD a
požádal zástupce studentské komory AS FD pana Šatru, aby tlumočil poděkování studentům
za vynikající zorganizování studentských akcí.
5) Různé
Dr. Mocková informovala vedení o aktualizaci volebního řádu AS FD a poděkovala Ústavu
jazyků a společenských věd a pracovišti Děčín, jmenovitě Dr. Holíkové za získání
finančních prostředků v rámci University třetího věku.
Prof. Svítek poděkoval Dr. Mockové za její aktivity v rámci University třetího věku na FD.
Prof. Svítek informoval přítomné o centrum excelence v Miami. (viz. příloha)
Bc. Šatra předal děkanovi stanovisko ke vnímání ankety k výuce pedagogickými pracovníky
ČVUT FD (viz. příloha)
Doc. Bouchner přednesl prezentaci z akcí MOTOSALON 2013 a z akce Školka Lvíčata
ČVUT na návštěvě na Ústavu dopravní techniky dne 1.4.2013. Podrobnější informace vč.
fotodokumentace naleznete na web stránkách ústavu.

Příští zasedání grémia děkana se uskuteční dne 23.4.2013 ve 13 hod. v budově Horská.

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
děkan fakulty

Zapsala: Osifová

